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Spoštovani g. ţupan, tudi veteran vojne za Slovenijo, spoštovana ga. ravnateljica, gospe in gospodje,
učenke in učenci, veteranke in veterani dovolite mi, da vas pozdravim v imenu PVD SEVER - Gorenjska in
v svojem imenu ter se še posebej zahvalim ţupanu in ravnateljici, ki sta prepoznala, da je zgodovina
pomemben deleţnik pri vzgoji in usposabljanju mladih generacij in, da je spominjanje na našo polpreteklo
zgodovino pomemben element domoljubja pri vseh starostnih kategorijah od najmlajših do najstarejših.
Pri udeleţencih dogodkov, ki nam jih poustvarja razstava pa pomeni podoţivljaNje in spominjanje na
trenutke, ko smo se tudi z oroţjem odločno postavili v bran novo nastajajoče drţave Slovenije in
zavarovanja plebiscitarne odločitve Slovenk in Slovencev.
Hegemonistična politika predvsem srbskega vodstva, podprta s politiko vodstva takratnega zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo in generalštaba JLA je ţelela tudi s silo obvarovati meje Jugoslavije.
Njihov izgovor je bil, da so branilci Titove Jugoslavije, v resnici pa so visoki oficirji JLA branili svoje
privilegije, ki so si jih pridobili še v času pod vodstvom maršala, ki je potreboval močno silo, ki je bila garant
Avnojske Jugoslavije.
Prav vodstvo takratne JLA je imelo poglavitno odgovornost, da ni prišlo do mirne in nenasilne razdruţitve
republik bivše Jugoslavije. Predvsem zaradi ocene, da bodo izgubili vse privilegije, ki so jih uţivali, so za
vsako ceno, pa tudi ceno, da ustvarjajo razmere, ki bi pripeljale do razglasitve izrednih razmer v takratni
Jugoslaviji in ustvarjanja pogojev za njihovo intervencijo.
Vzeli so si pravico, ki jim jo ni nihče dal, da se razglasijo za edinega branitelja Titove Jugoslavije in da so
edini poklicani, da z vsemi sredstvi, tudi oboroţeno silo zadrţijo Jugoslavijo v prvotnih mejah. Ţal so se
njihova predvidevanja in ocene pokazale kot utopija saj niso pričakovali, da razdruţitev Slovenije od
Jugoslavije ni samo ţelja aktualne slovenske politike, temveč je ta politika na plebiscitu, ker se je večina
Slovenk in Slovencev odločila za samostojno drţavo Slovenijo, dobila mandat in nalogo, da se plebiscitarna
volja ljudi udejanji tudi v praksi. Naloga ni bila lahka, saj je bil na drugi strani nasprotnik, ki je slovel kot
ena največjih armad v tem delu sveta, mednarodna javnost pa tudi ni bila naklonjena spremembam meja
bivše Jugoslavije.
Odločenost, dobra opremljenost in usposobljenost pripadnikov ONZ, na čelu z milico, pripadnikov MSNZ, ki
so bili kadrovani iz enot in štabov teritorialne obrambe in posebnih enot milice ter pripadnikov upravnih
organov za ljudsko obrambo, ki so s svojimi aktivnostmi in ukrepi v delovnih organizacijah pomembno
pripomogli, da enote JLA in miličniki iz tim. zvezne brigade ZSNZ niso dosegle zastavljenih ciljev, to je
zasedba mejnih prehodov in vzpostavitev mejnega reţima na temelju zvezne zakonodaje.
Vsega tega organizirane strukture obrambnih sil mlade drţave ob agresiji mnogo močnejše in bolje
opremljene JLA ne bi mogle doseči, v kolikor ne bi imele podporo večine drţavljank in drţavljanov Slovenije,
ki so po svojih močeh in v okviru moţnosti pomagali oboroţenim strukturam, da smo lahko skupaj
zavarovali plebiscitarno odločitev in uresničili sen naših prednikov o samostojni drţavi Sloveniji.
Ţal so nekateri pripadniki oboroţenih in civilnih struktur za dosego tega cilja dali tudi tisto kar je največ
vredno, svoje ţivljenje. Zato počastimo njihov spomin z enominutnim molkom.
SLAVA JIM !
Letošnje leto je za policijske veteranke in veterane še posebej svečano, saj obeleţujemo 30. obletnico
akcije SEVER, s katero je takratno vodstvo ONZ z vsemi podsistemi in enotami milice, ob podpori
republiškega vodstva, podpori zaposlenih na slovenskih ţeleznicah in avtobusnih in drugih transportnih
podjetjih ter podpori občank in občanov reklo odločni ne »jogurtni revoluciji«, ki je hotela z mitingaško
taktiko odstraniti takratno slovensko politično vodstvo in ga nadomestiti z ljudmi, ki bi bili naklonjeni
hegemonistični politiki zveznih in srbskih oblasti.

Ob koncu mi dovolite, da vam vsem skupaj in vsakemu posebej voščim vesel Boţične praznike, ki prihajajo
in srečno ter uspešno novo leto 2020.
SREČNO SLOVENIJA!

